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O Felsége állapom jobbra fordult* 
Az el műit éfzte'hdöben í 3161-én hólták 

meg öfoveíeggel B'ét's Városában, oda érí> 
vén a külső' Várósokat, és az Ispotályokat 
B. A'- meg hólttak között voltak 3647 Fcrj-
líak; 19-S9 AfTzonyok; 3463 fiú Gyermekek; 
és 3162 Leányok. Ezek közzűl 8S9 et a* 
tothaíztó hideg leiés, óag-at a* S l ica »E^S» 
és 3$ 6-t a' bímló vitt a' sir*ba. 4* Ízlettek
nek , és meg kerefzteketteknék fzáma megy 
98*9-re. Ezek között 5097 fin, 472a pedig 
le&ny Gyermek tóit. Ezeken kivül 4^7 halva 
j^j|ek a' Világfa. aöG'9 pár lépett házasfágí 
41%re. Ezen eiö" adások ízerént -̂93 al töb
ben holtak meg-; 443-al többen Születtek j 
7űlparral többen keltek öízve , az el múltt 
öf^reodöben, 'mint az azt meg elézctt t jgg-

Pest* 
Az el műit hójiapaa£ 27-dike» vala zt 

a° nevezetes nap, melly a* Pesti érdemes 
Tolgárság fzánakösó fzirének -7 és példás ko» 
ny^rületesfégének mlndenhai tanúja fog len-
s& feselt) a' napon vigafzialsa meg t, L a£ 
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: Pesti Polgárság azon Özvegyeket és Árvá
kat, kiket kedves Férjeiktói, 's Anyaiktól, 
Belgrád öutroma meg fofztoít, fel oíztván 
közöttök 400 forintokat, meliyeket az em-
litert ügye fogyottak fzámára, maga jó fzán-
tából adakozott, A* fel oíztás lett a'Tanats. 
Hasban 9 némelly ki váláfztott Polgároknak 
jelen létekben. — Sok főhajtások mentek fel 
,«2,nap, az özvegyek .és. Árvák Anyához, 
• P.est Városa virágzásáért, mellyei mi is 
1 óhajtunk. 

Ugyan azon napon , gazdagon meg 
vendégelte Hacker Jósef nevezetű Afztalos 
Mester , Pesten telelő minden. Vitézein
ket, a* kik érdem pénzre tették magokat 
méltókká* Maga ..a Gazda, és még egyne
hány Katona ízerétö Polgárok is9 eggyütt 

•.kívántak lenni a5 tiiztes Vendégekkel. . Alig 
• ültek le az afztalhoz, hogy Geo. Gr. S%tá-
tay Úr is be toppant a" Szálába, Ts nem 

...tartotta méltósága alatt való dolognak, az 
aíztal mellé-lé ülni, és a# érdemes Álníztek-
nek's köz embereknek vendég Társok lenni. 
— Tűrök muzsika- fzó alatt ebédeltek, ps 

• -ittak az Ö Felsége, Laudvn fö. Vezér, és 
minden bátor Vitézek . egéfzsegekért* Azon 

. közben GberfílieutvA7feo/effi G"r, és fok más 

., -Granatéros Tífzt Urak; érkeztek, *s réfzt kí
vántak venni exen fzép mulatt-tágban. Mi-
' , 'dón 
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dón fel költ volna az afztaí: pénzt ©fzcogSK 
íott Hacker Úr, Budán lakozó Öccsével 
eggyütc, az érdemes Vitézeknek. Azután, 
tántz lett5 rnelly annyival vígabban ment, 
mivel a' ízép Nemből is fzámoífan fd gyü~ 
lekéstek, hogy a* Vitézeknek múlaítságot 
okozzanak — magoknak ís» — A' Tifzr, *s 
Közember között, nem volt itt küiömbség* 

Azon kápofztából,. mellyet a Belgrád 
alatt vitézkedett féreg fzámáta gyűjtött öízve 
n Pesti Polgárság, ÍOO hordóval kaptak ** 
Pesti környéken , 's Pesten telelő 10 Gta* 
natéros Batalionok, Dec» 30-dikán, a 'Geo. 
JLomando rendeléséből; 

Új Orsova* 
A' napokban, maga .beSzéíletfe Ő Fel* 

sége ezen újságot, egy G;ó£ Űníak, hogy 
az TJj OrsoPánál volt Török Tsajkák. köz* 
zűl 3 le evedzett a' Dunán, Viddin *) felé, 
és ámbár derekaflan tüzeltek reljok Kató-I
naink, még is -Semmiképpen meg nem gá
tolhatták Szándékjokban* •*•* Kéttség kivülf 

fegíttség kérni mentek} a* minthogy az a* 
hire, hogy a* tavalyi nagy Vezér Jujfuf 

Ga ''. Ba- *,. 

") Ezt Mmnfi, Modon-nú 'wsvtstu 
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Basa, Gládova ellen joiij, a* Fon t patánk 
tsolatjából *). — Az igaz, hogyha Gládo-. 
vát viíTza vehetné Jujfuf, onnan lehetne az 
OrsovaiaköTi fegiteni. 

KáránfebssbŐl ezt.írják, Dé'c. 33-dikán. 
Éppen ma ment itt kerefztül egynehány* 
ízekér 9 ágyúkkal, ?s azokhoz valókkal meg 
fákra, nz Aliion hegye "felé. Áz Orsovaiak, 
még feni akarják magokat fel adni — pedig 
már majd mindenekből ki fogytak, főkép
pen as tűzi fából: úgy hogy már a' palánk
jaikat is majd mind fel tüzelik. Úgy halljuk,, 
hogy a3 füst miá egéffzen feketék, és igen 
el esett képpel vágynak. 

Oláh Orfyűg. 
A' Bukaresti k g űjjabb Tudósítások 

ízerént, igen engedelmes idők járnak ott, ' 
és a1 környéken, - - Cohurg Hcrtzeg, a? 

lovakat nagy réfzént Moldva Orfzágba kül
dötte Románba, mivel fzéna nern lett volna 
elégedendő*, — M mi magát a* Katonaságot 
Uleti 9 jól vagyon dolga: mert óltsón kapja 

a 

*) Ez előtt vált már egyfzer hm •> hogy Jujj%f 
Qládü'uát viflza akarta venni, és hogy V'IÍTZA ve-
r?ft<ireít; de SÉ a' %it wk Ut fáh. '"* 
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£ Szükséges éleséget, Y a* Lakosok baráts-
tságosok hozzájok. — A* Hertzeggel, na
ponként újjabb jelenségeit tapafztaltatják az 
Orfzág Naggyai, erántta viseltető tifztele-
íeknek *s hajlandóságoknak. — A* Turriuli, 
Gyurdsovi * ) , és Rrailovai Törökök igen 
tsendeíTen vágynak: a' mieink Szorgalmatos-
fan fzemmel tartják. 

Német Birodalom* 
Kiáltana ellenünk az emberiség, ha el 

múlatnánk hirdetni, a*Badeni Markgráfnak 
jó Szivüségétr, és ember társai erántt való 
könyörűletesfégét, meliynek az el műit efz-
tendőben is ezen nevezetes példáit adta, 
hogy az olíyan ügye fogyott jobbágyairól s 

kik 70 efztendőt meg haladták, különöflen 
gondoskodott. Továbbá, hogy £ Carlsruki 
(lakó Városabéli) fzegény betegek adós-
fágoknak ki fizetését, mellyel azok a' Pati
kába tartoztak, magára által vette. •— Mi
dőn az illyen példák meg iratnak: mind
nyájunk tanúságara iratnak meg azok. Mert 
magános embernek is lefifet Fejedelmeket 

kö-

0 Gyurisom Vára, Törökök hö^aja hát még ez 
ideig. 
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tiogy akkor mindjárt ágyba esett — A*. 
Nagyok is botlanak. —* 

Szörnyű dolog történt az el múlt hó* 
napnak 13-dikán, Senlis nevű Városában 
Frantzia OrSzágnak. A* Varos Nemzeti Ka* 
tonái» be akarták az emiitett napon ZáSzló-
fáikat Szenteltetni. Midőn mentek volna a* 
nagy Templom felé, egy házból tsak hamar 
egymás után néhány lövések estek, mellyek 
által Sebesedett, esett is-el a* Katonák köz* 
<ŰL Oda Szaladnak a" házhoz: hát minden 
be járásokat zárva találnak j be verik 5s be 
vagdallyák az ajtókat.- Abban as Szempillán, 
tásban fel vetődik a* ház, és romlásával 60 
fzeméllyek veSzedelmét okozta, kik réSz 
ízerént nyomorékokká lettek; réfz Szeréne 
pedig életektől meg foSziattak. Maga a5 

gonoSztévÓ is oda lett. Ez , úgy mondják» 
egy Rillon nevezetű ember volt, a' ki azért 
akart boílzút állani, hogy a' polgári Katona
ság közzül ki vettetett, hibáiért. 

Kevéfíel ezen gyáSzos Történet előtt, 
Toulonban ezek estek. A1 Tengeri, és 
Nemzeti Katonaság egymásSal öSzve kapott. 
A* dolog annyira ment, hogy a' Nemzeti 
Katonák, a* Tengeri Katonaságnak épüle
tébe erö hatalommal bé rontottak, a' ki 
l:b:Ó heilyeí el foglalták, a3 Commendánst, 

Sok 
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követei a5 könyörüleresfégben. Tsak a^ ar 

külömbség, hogy amazok nagyobb mérték* 
'ben adhatják- annak jelelt. 

Anglia. 
Ha valaki s a* moftani környüí állasok 

• között s azt jövendöli, hogy Anglia rövid 
időn kardot ránt: éppen nem lehet vakme-^ 
tőséggel vádolni. —-Nagy ott a' hadhoz , 
való kcSztilet minden felé. —<• J^ondonhól e%t 
írják: j3 Bámulásra méltó, hogy ezen ido 
Szakafzban, a'midó'n inkább le Szokták fzednf 
a*fegyvert a"hajókról; most, mind fel fegy-
verkeztetik azokat. A' ki kötő, és hajó tsi-
nálo hellyekeri forr az ember. Nem tudni 
ugyan, hová tzéloz ez a* mozgás: de annyi 
bizonyos, hogy nem kis okának kell lenni $ 
mert a' moftani Mintfter ( Pitt) t?karékos^ 
fabb, hogy fem mint ilíyen alkalmatlan ídóv 
ben ollyan nagy költségeket tegyett haízon^ 
talapul,' — Az Aujlriai Belgyiomhan VÚQ 
változás többet tett ht% mint a1 Ff anémia 
Qrfzá'gi.t6 — Éppen nem hékesfégre mutat 
ez. a5 végezése is a* Státus Tanáttsának: „A8 

tnbftani• kprnyfil állásokban, nem fzabad 9 

eggy Anglusnak Is s idegen Haralmasfágnak 
fzoíg-álatjába lépni/6 —- Könnyít annak min* 
ucr.;::3z fogni;, hadakozni i§? sf kinek pénz^ 
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vaní az is van pedig Angliának, átaljaban 
vévén az Orfzágot. — Az a* híre,'hogy. a' 
MIaifrer, 100 forintnak efztendeig való In-
teresíet, 4 forintra akarja ie Sz-állitani 9 és 
hogy már a5 Bankó ád is annyi Interesre, 
Ez, annak a ' je le , hogy-nints a'pénznek 
Szüki Angliában, mejlyet köfzönhet a'kereSr 
kedes:yir%^á*áiiak; azt pedig a' békesíégnek. 
Az örfzág Kaífzája ugyan adós: de az Gr-
fzágbélieknck; 's ugyan tsak ki fizetődött 
már 5 millió iont Sterling, az adósfágból.6' 

Londoniján történt az el múlt hónap
nak közepe táján: Eggy oda való gazdag 
Z^idó, be megy estvéndeu egy vendég £0^ 
gadóba. Idő vánarva mondja, hogy Ö rofzr 
Szúlivan; adjanak néki eggy ágyat. Ki mu
tatnak néki egy kamarát; reggel nézik: htt 
látják, hogy az ágyban agyon lőtte magát* 
A' hólrt "Zsidónak esmerésfei, meg vették 
& vendég fogadósról mind azt-;, valami a* 
kamarában találtatott, 3s még a? ház..defzká~ 
zatját is, a' hol véres volt, fel 'gyalúltatt&k, 
3s a5 hóltt testtel eggyürr el vitték, w*: A9 

hólttnak' eggy igen ízép Leánya tolt.. Ezt 
el akarta venni egy jól termett,, gazdag.Zsidó 
Iffjú, kit a' Leány is halálból Szeretett,: De 
az Attya ne in adta* Ezen úgy meg, .Mbo* 

ro-
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rodott a' fzegény Leány, hogy meg bolont 
dúlt belé. Az Attya, azon Való fzomorűsá* 
gában magát meg ölte. —* Vagy úgy nevel* 
jek a* Szülck Gyermekeiket, V formállyák 
indulatjaikat, hogy azok, éppen tsak azon 
Személlyeket válaíTzák fzeretereknek tárgya * 
Ml, kiket a* Szülék kedvellenek; vagy ha 
azt nem tehetik, as akarják tenni: ne pró
bálják ofztán erével fel áldoztatni a* magok 
kívánságaiknak, Gyermekeik kívánságaikat; 
niert félő, hogy más áldozat is kéfzül —* 
Erre, könnyű volna Magyar Orfzágból is 
példát fel hozni.'-— A'-ízeretetet.., és hitet 
nesn lejéét"kénfzeríteni. 

Portiig a Ili a, 
•Itt is tartanak azon pestistói , melly 

Fraiitzia Orfzágot meg lepte, ,V benne, 
majd kiífebb, majd nagyobb mértékben, 
még most is uralkodik. Alkalmatosfás^ot 
Szolgáltatott az attól való félelemre 9s ótiz-
kedésre, a' Frantzia Kalmároknak magok 
viselése, a'kik már Lishonáhm le tették 
magokat; de még is meg mutatták öltöze
tekkel, hogy Portugaltiábm h Frantziák 
maradtak ók. A' levegő égnek változtatása , 
Bem tett változást az 6 indúlatjokon, 's gon-
dolkozisek' módján. Mert a' Párisi törté-

ne-
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tietek hallásba, mint nemzett formaruhára 
vetkeztek. Ez, mindjárt ízemébe tűnt . s í 
Udvarnak, a' minthogy rendelést is ' tett, 
fo©gy a' Frantzía Kalmárokra nagy vigyázás 
legyen. — Nem fz'abad többé femmi emlé
kezetet tenni, az Udvari újságban, a* Fran-
tzia Orfzági zűrzavarokról: az azokról lévő' 
írások pedig, valamellyeket tsak meg kap
nak a' harmintzadon, mind meg égettetnek, 
A' Királyné maga irt egy Kcrúiú - Levelet-
is az Orfzágbeii minden Püspökökhöz.*" a* 
mellyben kéri őket, hogy intsek, 's intasí^k 
a' népet, kerefztényi és jobbágyi kötelei 
fégére. — Böksen ítélte a5 goncios .Királyné, 
hogy a' nép fzive a* Papság, kezében vagyonr 

mert ott is van biz az. A' Papság fel boro
gathatja, Imakarja, a3 Királyi Székeket is : 
de állandókká is teheti azokat. — Niats te
hát a' Fejedelmek figyeímetesíegeknek eg^ 
egy méltóbb tárgya, mint a" Papi rend. 

Ft a nt^ia O rfe á g* 
A* Királynéról azt a' Szerentsétleo&^get 

itták Dec. ig-dikán Parisból, hogy 14-dikén 
a* mint eggy gráditson lement volna,, el 
hibázta az utolsó lépést % azt gondolván, 
hogy már nints egy léptsó* is hátra:: pedig 
yplt még. :Igen, meg ütötte magát; úgy, 

hogy 
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tiogy akkor mindjárt ágyba esett — A*. 
Nagyok is botlanak. —* 

Szörnyű dolog történt az el múlt hó* 
napnak 13-dikán, Senlis nevű Városában 
Frantzia OrSzágnak. A* Varos Nemzeti Ka* 
tonái» be akarták az emiitett napon ZáSzló-
fáikat Szenteltetni. Midőn mentek volna a* 
nagy Templom felé, egy házból tsak hamar 
egymás után néhány lövések estek, mellyek 
által Sebesedett, esett is-el a* Katonák köz* 
<ŰL Oda Szaladnak a" házhoz: hát minden 
be járásokat zárva találnak j be verik 5s be 
vagdallyák az ajtókat.- Abban as Szempillán, 
tásban fel vetődik a* ház, és romlásával 60 
fzeméllyek veSzedelmét okozta, kik réSz 
ízerént nyomorékokká lettek; réfz Szeréne 
pedig életektől meg foSziattak. Maga a5 

gonoSztévÓ is oda lett. Ez , úgy mondják» 
egy Rillon nevezetű ember volt, a' ki azért 
akart boílzút állani, hogy a' polgári Katona
ság közzül ki vettetett, hibáiért. 

Kevéfíel ezen gyáSzos Történet előtt, 
Toulonban ezek estek. A1 Tengeri, és 
Nemzeti Katonaság egymásSal öSzve kapott. 
A* dolog annyira ment, hogy a' Nemzeti 
Katonák, a* Tengeri Katonaságnak épüle
tébe erö hatalommal bé rontottak, a' ki 
l:b:Ó heilyeí el foglalták, a3 Commendánst, 

Sok 
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Sok más Tengeri fó Tifztekkel eggytitt, 
fogva a' Város Házához vittek. Annákutánna 
történt, hogy a* Városon az a* hír íutamo* 
dott, mintha Hollandiái, és Angliai hajók 
akarnának eggyesitett erővel 9 a' ki kötő 
frelly ellen jöni. Ezen hírre, félelem fogta 
el a' Touloniaknak fziveket; a* félelmet 
követte a* fogoly Tifztekre való agyarko* 
dás, úgymint a' kiket úgy néztek, mint az 
ö vefzedelmeknek okait; a' Frantzia Orízág 
ellenségeinek tzimborásfait. ~- ig-dikon ir~ 
ták Parisból, hogy már a' Király maga is 
parantsolta a' Touloniaknak 9 hogy bo-
tsáűak el a' Tengeri " Tifzteket; de9 nem 
hogy engedelmeskedtek volna : sőt olly vak-r 
meroségre - vetemedtek , hogy a* Nemzet 
Gyűléséhez küldőit írásokban, olly paran^ 
tsolatnak kiáltották a' Király parantsolatját, 
a' melly eggy kegyetlen Uralkodótól Szár-
niazhatik. Ezen mindnyájan fzömyüködtek 
a' Nemzet Gyűlésének Tagjai, Mirahót ki 
vévén5 és még egynehányat, de igen ke
veset. —* Mi lelné XIV. Lajost, ha moft 
a'sírból ki jöhetne, és XVL Lajos álla-
pótját környül nézné? *r* Szörnyű halak 
halna, és a'sírba viíTza térne. 

m 
su-
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S Ü V A R O V. 
A' mellyeket mi ezen esmeretes nagy1 

Vitézről örömmel hallottunk, 's olvastunk 
mostanában, hiíízüky hogy azoknak feljegy
zésével nem lefzünk érdemes Olvasóinknak is 
únalmokra.— Suvarov magas és ízáraz ter
metű ember, fok febékkel jegyes *). Majd 
cgéfzlcn nyomorék a' kezeire; úgy, hogy 
magát nem is fokát védelmezheti. A" Fok-
sáni ütközet alkalmatosfágávai mind úntalati 
eggy erős izmos Kozákot nyargalództatött 
maga után; hogy valami módon az ellenség 
kezébe ne. eífen. Ezt a\ befzéllette, a' ki 
fzemmel látott Tanúja volt a' dolognak: va
lamint azt is, hogy az• ofz Suvarov íe vet
kezett 2 a' nagy hévség miá, eggy ingre; 
de ugyan tsak mellyen volt a' fzéles pántli-
kájú Rend tzimer 9 's úgy nyargalódzott a* 
leg vefzedelmeíTebb hellyeken, biztatván 
mindenütt külömben is bátor Vitézeit. Vége. 
lévén az ütközetnek, le teríttette a' földre 

köpö-

h) i7gi7-áikben, Okt. 12-dik napján is vefzedelmes 
febet kapott, ezen diadalmas Vezér, azon alkal-
'snatosfággal, midőn Otzákovból 5000 Törökök 
liinlum-húz I©pódtak; de4000 vefzteséggel vi0bs 
Ter«tüettek<. 
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kbpönyegctj rá dűlt, 5s ingét lő vetvén, 
hátát végig öntetté hideg vízzel, azután jól 
meg dörgokette. Ezzel aludni kezdett, *s 
fel 'fém ébredt más napig. — Á' Prágai Új
ságból közelebb azt olvastuk felőle, íiogy, 
midőn a' Törökök, as Tirgu Kuktáinál volt 
kis Táborokból el verettettek, ésazOrofzok 
tózobe vették azoknak bal fzárnyokat: a'ker-* 
getés közben, egy kis tóhoz értek, i t t meg 
állította Gen. Suvarov a* maga népét, hogy 
pihenjen, maga pedig egéíTzen le vetkezett, 
és környül vetetvén ajtócskát egy 4 fzeggel 
(Quar rée ) , fél óráig fördött. Ez alatt az 
idő alatt, meg támadták egynehány ízben, 
a' Törökök a' 4 fzeget: de ez tellyesféggel 
nem háböritotta meg a' nagy ízivl Suvar'o-
vou Gyakran ki kiáltott a ' tóból : „Tsak 
várjanak fórokra a* kujon Törökjei, míg több 
erőm jön , ne búsuljanak, majd dolgot adok 
én nékik ismét.4< Idő vártatva, ki jött a' 
vízből, 9s ismét laífatskán, tsak mintha ott
hon lett volna, fel öltözött*, akkor újjra 
hozzá fogatott egéífz erőben £ viadalhoz.-*-
Midőn a' Martinestjei győzedelem előtt be* 
ítélgetne H. Coburg, Suvarovval, 9% mon
daná, hogy fokkai fzámoííabb az ellenség 
az 0 népeknél, azt felelte Gen. Suvarov: 
„Mentől több a' Török 5 annál nagyobb 

közt-
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köztte a'zűrzavar. Nem most, hanem majd' 
a' verekedés után fzámláljuk az ellenséget.'* 
Ezen rövid, de fontos felelet, tükör gya
nánt lehet, mellyben a* Suvarov nagy Lei? 
két, V tapafztalását nyilván Szemléljük* 

A* Skutarii Basa 
nem érhette el, mint tudjuk, a' tzéiját Bofz* 
niában; viífza mentében pedig más vefzély 
is találta. Tudniillik a' Műnunegroiak *) * 
hafználni akarván a* fzomízéd orrhon nerii 
létét, Podgori\a és Spux nevezetű Váró* 

sait 
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*) Montenegró, vagy a' mint a' Lakosok hívják^ 
Tsernagora, eggy nagy hegynek a' eeve, melly 
Dalmétziáti Albániától el válafztja, Is maga e-
géflz Bofzniáig felnyúlik. A' Lakosok, nagy 
réfzént Görögök, de nagyon vad, és ragadozó 
Nemzetiség. Mivel az 6 Tartomásnyoktt maga 
a' terméfzet meg erÖísitette: foha feni leheteti 
még Őket egéíizen meg hódoítatni. Ugyan tsak 
függöleg vágynak valamennyire, réfz fzerént 
a' Tortától* réfz fzerént. Velentzétol. Amazok 
líözzűl, kik a' Törökéi volnának, ha volnának, 
eggy Pice oh Ste'&no nevezetű magát í í í . Pét&f 
Orefz Tsáfzárnak kiáltotta 17^-dikben, nagy 
lármát tsinalt, melly nagy üggyel bajjal* '$ 
mind. a' két réízroi való fok vérontások s u-tátó 
í-sillapodott lef 
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%m Albániának, az "alatt, mlg-a' Gazda ock 
jkrx, fel akarták dúlni. -Midőn éppen verték 
a' kéfzülőt, meg hallyák^ hogy a' nagy 
Semmi után viffza indult a' Basa Bof^niáhől 
Albánia felé,, és 6000 embert elóre küldött, 
hogy az emiitett két Városán fegitheflen. 
Ahoz- képest, 3000 Montenegróiak fel oízt> 
ván magokat kcí: réfzre, a' hat ezer Albánia
iakat véletlen közre fzoritották, belóílök j ó 
formán le fzabdaltak, fókákat meg'febesi-
tettek, a' többeket meg futaratatták* -M-a-' 
gok "közzül 32-nél több nem esete el , 's 41 
xapott febet. 

A* Montenegróiak 3 ad nappal azután 
azt a' 4300 juhot, 's 800 darab marhát is el 
verték, mellyet Albánia 5 • Bofania ízámára 
akart volt küldeni* 

JELE NTÉ & 
Sok tudós Munkáji által esmeretes Horváth Mi

hály Urnák, Pozsonban lévő eggyik Oktatónak, illy 
nevezetű Munkája, újonnan ki nyomtattatott. Tbea-
hgia Paftoralis, Editio tertia auftior et emendatior* —• 
Apud Ant, Löwe, Pofonii in tribus Tomis. 

Nem külombben ama ízéles tudományú, és már 
fok hafenos Munkáji által nevezetes Szvorényi József 
Urnák az Anyaíientíggyház Történetinek rendes Ta~ 

ai-
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'mtéj&űác» «S!€fi Munkája fikt vílágösfágt^ UiftoríA 
ReUgionis et Eccléjiue Chriftiaméi Clero Huvgarico ae<* 
zommottata, Vofann Typs Ant. L'őwé. Vbh 2. Melly 
Munka, mivel a' Magyar Örízági Anyaikén teggy-
iáznak történeteit fzép renddel, és bőven el& adja,, 
és minűen történeteknek bizonyság helyekre mutat, 
mm kis d'röraére 's dífzére fz-olgáihat 32 egéilz Ha
dának. -

Kérsttetsek a'Bétsi Előfizető Uraságok, hogy 
$ Isé állott Fertály Jífztendore való elő pénzt 'in 
das Tvauimannsáotfijzhe. H&ÜSJ Nró. 5,1* *ö a 'ef 

HmengAjfe, %Mekes Úrhoz küldeni méltéztaflanak* 
— Á' Fertály Efztendei elo pénz eddig 1 fl. 45 
%r, vók, Ezentúl, a' Steinpel miá? 15 krajtzárraSi 
Cog td'bb leföisi* 

Az elübbsni Darabnak.. 25-dik Levelén, 178$ 
le l i s.z 1787 hellyett; a' 32-dikén psdig: a' Bofz-
nyékük faeílf et; TcVöiöL 

(Igaz, hogy ar Bofzniaiak is eleget vakmerÖs-
fvoát-ík ülokhúzamk . komi : hanem különöfien azt 
A vakmerőséget," méllyri61 a' meg nevezett hellyeü 
vagyes emlékezet, a* Bánátban követtek el a* t ő * 
Tökök*) 

EöR F á v t e , , ]s9, 8, aapj, 1790* 
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